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PERUSKORJAUKSET

UUDISRAKENTAMINEN

ASUKASTOIMINTA

Niittylän kiinteistöt
eivät sovellu enää
asuinkäyttöön

Ensimmäiset asukkaat
muuttava Savonkotiin
syksyllä

Asukaskyselyn
tuloksilla on
merkitystä

PÄÄKIRJOITUS

Hyvät kaupunkilaiset
Kevään aikana on tullut esiin asioita ja lehtikirjoituksia, joihin on syytä antaa tarkennuksia ja selvennyksiä Wartalo Kodit Oy:n tilanteesta yrityksen
talouden sekä kiinteistöjen osalta. Tämä lehti on
jaettu asukkaillemme sekä kaikille muillekin varkautelaisille tasapuolisen tiedonsaannin takaamiseksi.
Wartalo Kodit Oy:n talous on vahvempi kuin se on
ollut koskaan yrityksen historian aikana. Olemme
toteuttaneet kiinteistöstrategiaa ARA:n ohjeen mukaisesti myymällä kiinteistöjä sekä purkamalla korjauskelvottomia taloja. Lainaa on otettu vain uudisrakennushankkeisiin. Osa-aluekorjauksiin on
käytetty myynneillä saatuja euroja. Vuokrien korotuksilla emme pysty pitämään kiinteistöjä kunnossa, sillä asuntoja on liikaa väestömäärään nähden.
Muuttovirta on ainakin toistaiseksi miinusmerkkinen, joten uusien asukkaiden varaan ei voi rakentaa. Varkauden on panostettava työpaikkojen
luontiin ja saatava ihmiset uskomaan Varkauden
positiiviseen kehitykseen ja sitä kautta palaamaan
kotiseudulleen hankkimaan toimeentulonsa. Asumiskustannukset Varkaudessa ovat edullisia niin
vuokralla kuin omassa asunnossakin asuville.
Varkaudessa on tarjolla paljon vuokra-asuntoja niin
meillä kuin yksityisilläkin. Asukkaat valitsevat oman
asuntonsa sen sijainnin, laadukkuuden, palveluiden
ja hinnan mukaan. Me joudumme kilpailemaan kaikilla näillä arvoilla. Tulemme tulevaisuudessa panostamaan markkinoinnin kehittämiseen ja asuntojen
laatuun. Wartalo Kodit Oy ei voi yksin toteuttaa väestön kasvua, vaan vastaamme haasteeseen siten,
mikä rooli kaupunkikonsernissa on meille annettu.
Tarjoamme kohtuuhintaisia asumispalveluita ja sen
tasoista laadukkuutta kuin asiakkaat haluavat.
Vaikka olemme rakentaneet kaksi palvelutaloa ja
kaksi senioritaloa, on Wartalo Kodit Oy:n kokonaisvelkamäärä pienentynyt 2014 vuoden 42 miljoonasta eurosta viime vuoden 39 miljoonaan. Suurin osa

velasta on vanhoja konvertoituja lainoja sekä aikaisemmin otettuja osa-aluekorjauslainoja. Vuodesta
2014 alkaen emme ole tarvinneet velkarahaa kiinteistöjen korjauksiin. Käytämme vuositasolla keskimäärin reilun miljoona euroa kiinteistöjen korjauksiin. Tänä vuonna summa on noin 1,3 miljoonaa,
josta yli puolet tulee kiinteistöjen myynneistä.
Niittylän osalta VTT on tehnyt tutkimukset ja raportti
siitä on annettu omistajan käyttöön. Korpelan osalta VTT on tutkinut talon toukokuun alussa ja raportti
saataneen vielä ennen tämän lehden painoon menoa. Wartalo Kodit Oy:ssä haluamme, että asukkaiden ja kaupunkilaisten saama tieto asiasta olisi oikeaa eikä sensaationhakuista maalailua. Siksi
julkaisemme tässä numerossa viimeisimmän tiedon
näistä kohteista.
Olemme sopineet omistajan kanssa, että Niittylän
ja Korpelan talot käsitellään yhdessä tämän vuoden aikana ja niiden kohtalosta päättää tietenkin
Varkauden kaupunki. Kustannukset eivät voi kuitenkaan tulla vuokralaisten maksettaviksi.
Oman haasteensa kehitysohjelmalle asettaa vuokrataso. Emme voi jatkuvasti nostaa vuokria pelkästään siitä syystä, että kunnostaminen vaatii joka
vuosi entistä enemmän rahaa ja korjausvelka kasvaa. Kiinteistöjen osalta on tehtävä vaikeita päätöksiä, jotta pystymme tarjoamaan laadukkaan asuntokannan ja asuntojen määrä vastaa paremmin
kysyntää.
Talousalueen taloudellinen kehitys ja rakentaminen
ovat kasvaneet, mutta niiden vaikutus Wartalo Kodit
Oy:n käyttöasteessa näkyy vasta pitkällä aikavälillä.
Vuokra-asuntojen käyttöaste on kuitenkin tällä hetkellä kohtuullinen, noin 93 % toukokuun lopussa.
Toivotan kaikille asukkaillemme ja kaupunkilaisille
hyvää kesää ja aurinkoisia kesäpäiviä.
Markku Asikainen

MPY:n valokuituverkkoon liitetään taas uusia asuntoja syksyllä
MPY:n valokuituyhteyksien asentaminen Wartalo Kodit Oy:n kiinteistöissä
on edennyt suunnitelman mukaan.
Tänä vuonna asennuksia tehdään
etupäässä Käpykankaan alueella.
MPY:n verkkoon liitetään syksyn ja
loppuvuoden aikana 494 asuntoa.
Viime vuoden loppuun mennessä
MPY:n valokuituverkkoon oli liitetty lähes puolet Wartalo Kodit Oy:n
asunnoista. Asennusprojekti saadaan päätökseen vuonna 2019, jol2
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loin MPY:n verkkoon liitetään viimeiset 207 asuntoa.
Asukkailta televisiokanavien näkyminen muutoksen jälkeen ei edellytä toimenpiteitä. HD-teräväpiirtokanavien katselu edellyttää kuitenkin
HD-virittimellä varustetun laitteen.
Mikäli asukkaalla on maksullisia palveluja Telian kanssa, on ne
asukkaan itse irtisanottava. Tällöin
kannattaa tuoda ilmi, että irtisanomisen syy on Telian kaapeli-tv-sopi-

muksen päättyminen kiinteistössä.
Asunnon vuokraan sisältyvän
MPY:n internet-laajakaistan perusnopeus on 8M/1M. Saatavilla on erillistä maksua vastaan
lisänopeuksia 300M saakka. Lisänopeudet sovitaan suoraan
MPY:n kanssa tehtävällä sopimuksella. Lisätietoja kaapeli-tv ja internet-liittymistä saa MPY:n asiakaspalvelusta sekä Wartalo Kodit Oy:n
kotisivuilta.

Kaupunginjohtaja Hannu Tsupari

Vuokrataloyhtiössä asiat ovat kunnossa
Varkauden kaupunginjohtaja Hannu Tsuparin mukaan Wartalo Kodit
Oy:n asioita on hoidettu kaupungin
näkökulmasta hyvin.
– Kun katsotaan juuri valmistunutta osavuosikatsausta, niin yhtiö
on saavuttamassa melko hyvin tämän vuoden tavoitteet. Asuntojen
käyttöaste voisi toki aina olla korkeampi, mutta se on vähintäänkin
kohtuullista tasoa, Hannu Tsupari
toteaa.
Kiinteistöstrategiassa Wartalo Kodit Oy on tehnyt kaupunginjohtaja
Hannu Tsuparin mukaan järkeviä
ratkaisuja. Hän muistuttaa, että sitovista tavoitteista sovitaan vuosittain
Wartalo Kodit Oy:n kanssa käytävissä keskusteluissa osana kaupunkikonsernin tytäryhtiöiden ohjausta.
Valtuusto vahvistaa tavoitteet.
– Kaupungin näkökulmasta myös
kiinteistöstrategiaa on noudatettu
hyvin. Puolityhjiä kiinteistöjä ei kannata pitää itsellä, vaan tehdä niistä esimerkiksi osakeyhtiöitä, kuten
osasta on tehty. Joitakin kiinteistöjä
on taas purettu, sanoo Hannu Tsupari.
Toimet ovat auttaneet pitämään
yhtiön talouden kunnossa, kun tyhjät talot eivät ole sitä rasittamassa.
Hannu Tsupari ei ole erityisen
huolissaan Wartalo Kodit Oy:n lainakannasta. Se on iso jo uudisrakennuskohteista johtuen.
– Minusta Wartalo Kodeilla ei ole
näköpiirissä sellaista tilannetta, etteikö yhtiö selviäisi lainoistaan. Siinä mielessä suhtaudun tilanteeseen luottavaisesti, Tsupari toteaa.

Niittylöiden ja Korpelan
kustannusten päävastuu
kaupungilla
Niittylän ja Korpelan kiinteistöjen
osalta kaupunginjohtaja Hannu
Tsupari toivoo, ettei niitä tarvitsisi
purkaa, vaikka ne eivät enää asuinkäyttöön soveltuisikaan. Talojen
muuta käyttöä pitää sitten miettiä
erikseen.
– Purkaminen on asia, jota tulee
välttää viimeiseen asti. Jos säilyttäminen ei ole mahdollista, pitää selvittää muita mahdollisuuksia Tsupari sanoo.
Kustannukset eivät Niittylöiden
ja Korpelan osalta jää Wartalo Kodit Oy:n kannettavaksi, sillä vuonna
2005 vuokratalojen siirtyessä kau-

pungilta Wartalo Kodeille sovittiin,
että rakennusten erityispiirteistä
johtuen Varkauden kaupunki sitoutuu tarvittaessa vakauttamaan Wartalo Kodit Oy:n taloutta. Näin siinä
tapauksessa, että kiinteistöihin kohdistuu merkittäviä ja poikkeuksellisten vaurioiden aiheuttamia korjauskustannuksia.
– Tämä tarkoittaa, ettei Wartalo Kodit Oy:n tarvitse yksin vastata
kustannuksista, vaan kaupungilla
on niistä edelleen päävastuu, sanoo Hannu Tsupari.
Niittylän ja Korpelan kiinteistöjen
tilannetta on kaupungin ja Wartalo
Kodit Oy:n kesken tarkoitus arvioida syksyllä heti kesälomien jälkeen.

EU:n tietosuoja-asetuksen noudattaminen Wartalo Kodit Oy:ssä
EU:n tietosuojalainsäädäntö muuttui 25.5.2018. Muutoksen tavoitteena on parantaa rekisteröidyn asemaa ja
yhtenäistää henkilötietojen käsittelyä.
Wartalo Kodit Oy toimii asukkaidensa henkilötietojen
käsittelijänä sekä omien rekistereidensä osalta rekisterinpitäjänä. Muutokseen on Wartalo Kodit Oy:ssä valmistauduttu perusteellisesti varmistamalla, että kaikissa
tilanteissa toiminta on asetuksen mukaista. Asukkaiden
ja yhtiön välisten sopimusten perusteella rekisteröityjen
henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan myös tietosuojalainsäädäntöä.

Noudatamme Wartalo Kodit Oy:n tietosuojaselostetta,
joka löytyy osoitteesta www.wartalo.fi/tietosuojaseloste.
Tietosuojaselosteen tarkoituksena on sopia asukkaan
henkilötietojen suojasta ja turvasta Wartalo Kodit Oy:n
tuottaessa sopimusehtojen mukaisia palveluja.
Wartalo Kodit Oy:n asukkaat ovat saaneet postitse sopimuksen tietosuojaliitteen asetuksen voimaantulopäivänä ja siitä lukien uudet asukkaat hyväksyvät
tietosuojakäytännön ehdot allekirjoittaessaan vuokrasopimuksen. Lainsäädännön muuttuminen ei edellytä
Wartalo Kodit Oy:n asukkailta toimenpiteitä.
Kodin Avain 1/2018
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NIITTYLÄT EIVÄT SOVELLU ENÄÄ
Kissakoskenkadun kahden Wartalo Kodit Oy:n
vuokratalon vaurioiden laajuuden lisätutkimukset on saatu päätökseen. Tutkimukset tehnyt
VTT on päätynyt yksiselitteisesti lopputulokseen, etteivät kiinteistöt sovellu enää asuinkäyttöön.

VTT:n tutkimuksessa selvisi, että Niittylöiden rakentamisessa on aikoinaan käytetty polysyklisiä aromaattisia hiilivetyjä eli PAH-yhdisteitä, mutta asuntojen sisäilmasta mitatut pitoisuudet jäivät selkeästi alle
ohjearvon. Näin rakennusmateriaaleilla ei ole yhteyttä
sisäilmahaittaan, mutta rakenteita purettaessa nämä
yhdisteet tulee toki kuitenkin huomioida.
Sen sijaan tutkimuksissa tehtyjen rakenneavausten
yhteydessä rakenteista löytyi runsaasti korjaustoimia
vaativia vaurioita. Ilman rakenteiden avaamista vaurioita ei ole ollut mahdollista havaita. Vauriot ovat syntyneet pitkän ajan kuluessa. Lisäksi rakenneavauksissa on todettu, etteivät rakennukset ole hirsirunkoisia.
Rakennukset on perustettu pääosin kivilatomusten
ja luonnonkivisokkeleiden varaan, kellarin kohdat ovat
betonia. Alapohjana on tuulettuva puurakenteinen ns.
rossipohja. Kellareissa on betonilaatta. Myös väli- ja
yläpohjat ovat puurakenteisia ja eristeenä vaakarakenteissa on käytetty sammalta, turvetta, sahanpurua
ja kutterinlastua.
Ulko- ja väliseinien runkorakenteena on käytetty
100 mm leveää ja 200 mm korkeaa lankuksi sahattua
massiivipuuta. Seinärunko on koottu nurkkien osalta
hirsitalotyyppisesti ja vaakasaumat on uritettu sekä rimoitettu tiiveyden parantamiseksi ja muodonmuutoksien pienentämiseksi.
VTT:n tutkimukset osoittavat, että nykyiset ongelmat juontavat juurensa kosteusvaurioihin, jotka ovat
jääneet korjaamatta 1990-1991, kun Varkauden kaupunki silloisena kiinteistöjen omistajana korjasi talot
pintapuolisesti valtakunnallisia asuntomessuja varten.
Niittylän vuokratalokiinteistöt siirtyivät Wartalo Kodit
Oy:lle vuoden 2005 lopulla Varkauden kaupungilta.

Käyttötarkoitusta muutettava tai
kiinteistöt purettava
Niittylöiden korjaaminen vaatisi todella laajan peruskorjauksen, jonka yhteydessä voitaisiin käytännössä
säästää vain perustukset. Niitäkin jouduttaisiin joka
tapauksessa muuttamaan ja vahvistamaan sekä jouduttaisiin suorittamaan mahdollisia maanvaihtoja kapilaari-ilmiön välttämiseksi ja tästä johtuvien uusien
ongelmien syntymisen välttämiseksi.
Edellä mainituilla perusteilla kiinteistöjen korjaaminen nykymääräysten mukaisiksi, energiatehokkaiksi,
paloturvallisiksi ja terveellisiksi, kaiken tyyppisille ihmisille varmasti soveltuviksi asuintaloiksi ei valitettavasti ole kustannustehokasta tai ehkä mahdollista. On
syytä harkita rakennusten käyttötarkoituksen muutta4
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mista tai kiinteistöjen purkamista. Yksi vaihtoehto on,
että puretaan ja rakennetaan uudet samanhenkiset rakennukset.

Asukkaille korvattu pesulaja muuttokuluja
Niittylöiden puurakenteisten kiinteistöjen vauriot alkoivat selvitä syksyllä 2016. Tuolloin tehdyissä tutkimuksissa rakennuksista löytyi mikrobikasvustoa. Löydösten
pohjalta Wartalo Kodit Oy päätyi siihen, että rakennukset tyhjennettiin asukkaista elokuun loppuun mennessä 2017.
Wartalo Kodit Oy on korvannut asukkailta saamien
asianmukaisten tositteiden perusteella pesulakuluja,
huonekaluja ja tekstiilejä. Myös asukkaiden muutot tehtiin Wartalo Kodit Oy:n kustannuksella.

Ongelmia esiintyy myös
Korpelan kiinteistössä
Helmikuussa 2018 tehdyissä tutkimuksissa todettiin
myös Savontiellä sijaitsevassa, Korpelan kiinteistössä
samansuuntaisia ongelmia kuin Niittylöissä. Korpelan

ASUMISEEN

Asiakaspalvelu
vastaa kysymyksiin
Haluan asumaan Wartalo Kodeille,
kuinka toimin?
Vapaana oleviin kohteisiin voit tutustua netissä, www.
wartalo.fi ja täyttää siellä sähköinen asuntohakemus tai
pyytää meitä postittamaan lomake. Kun olemme vastaanottaneet ja käsitelleet hakemuksesi, lähetämme sinulle asuntotarjouksen ja vakuusmaksulaskun heti kun
sopiva asunto on tarjolla tai vapautumassa.
Vuokrasopimus allekirjoitetaan maksettuasi ensin vakuusmaksun (vähintään 1kk:n vuokran määrä) tai toimittamalla meille Kelan myöntämän maksusitoumuksen. Olet tervetullut myös toimistollemme täyttämään
hakemuksen ja juttelemaan samalla toiveistasi sekä
voit käydä tutustumassa paikan päällä sinua kiinnostaviin vapaisiin kohteisiin.
Asukkaidemme elämäntilanteiden muuttuessa voi tulla tarve toisen tyyppiselle asunnolle, silloin vaihtoedellytysten täyttyessä meiltä voi hakea sopivaa asuntoa
täyttämällä vaihtohakemus.

Millaisia asuntoja teiltä löytyy?

Niittylän kaksi puusta rakennettua
vanhaa vuokrataloa ei sovellu enää
asumiskäyttöön.

eristeistä löytyi selvää mikrobikasvustoa.
Wartalo Kodit Oy on pitänyt Korpelan asukkaille tiedotustilaisuuden 1.3.2018, jossa kerrottiin tutkimuksen
tulokset sekä tarjottiin mahdollisuutta muuttaa korvaaviin Wartalo Kodit Oy:n asuntoihin. Korpelan asuntojen
vuokrasuhteet päättyivät 1.5.2018.
Korpelan VTT:n tutkimukset tehtiin toukokuun aikana
ja raportti valmistuu kesän aikana. VTT:n tutkimuksista
on saatu selville, että ongelmat ovat hyvin saman suuntaiset kuin Niittylöissä.
Korpelan peruskorjaaminen on hyvin todennäköisesti
yhtä mahdotonta kuin Niittylöiden. Korpelan säilyttäminen asuinkäytössä on yhtä vaikeaa ja kallista kuin Niittylöissä.
Mikäli Niittylät ja Korpela halutaan peruskorjata tai
rakentaa uudelleen nousevat kustannukset arvion mukaan miljooniin euroihin.

Wartalo Kodeilta löytyy kerros-, luhti- ja rivitaloasuntoja
eri kokoisille perheille lähes kaikista kaupungin osista,
myös saunallisia asuntoja rivitaloissa Puurtilassa, Luttilassa, Könönpellossa ja Kaura-ahossa sekä kerrostalossa Läkkisepänkadulla. Osa taloistamme on kaksikerroksisia luhtitaloja, mm. Häyrilässä ja Kaura-ahossa.
Uusimmat kohteemme ovat esteettömät senioritalot,
jotka sijaitsevat Laivalinnankadulla ja Louhitiellä. Pienet edulliset yksiömme ovat usein opiskelijoille mieluisia asuntoja sekä ensiasunnoksi nuorille.

Kuinka toimin, jos avaimeni katoaa
tai tarvitsen lisäavaimen?
Mikäli tarvitset lisäavaimen ota yhteys asiakaspalveluun.
Lukon uudelleen sarjoitus on tarpeen jos yksikin avain
katoaa. Sarjoitus tehdään viimeistään pois muuttaessa.
Asukkaiden turvallisuus on meille ensiarvoisen tärkeää.

Millaisissa muissa asioissa otan yhteyttä
asiakaspalveluun?
•
•
•
•
•

Kun haluat varata autopaikan tai saunavuoron (varauspyynnön voit lähettää www.wartalo.fi kautta)
Vuokranmaksuun liittyvissä asioissa
Asunnon irtisanomisessa. Irtisanomisaika on kuukausi, mikä lasketaan kuluvan kuukauden viimeisestä päivästä
Asumisrauhaan liittyvissä asioissa
Asuntoon ja kiinteistöön liittyvät vikailmoitukset tehdään joko netin kautta osoitteessa https://www.
wartalo.fi/vikailmoitukset/ tai ottamalla puhelimitse
yhteyttä oman alueen kiinteistönhoitajaan.
Kodin Avain 1/2018
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Tietoa vuoden 2017 tilinpäätöksestä
Wartalo Kodit Oy:n talous pysyi
vuonna 2017 lähes edellisvuoden
tasolla. Käyttöaste oli vuoden 2017
lopussa 92,77%.
Liikevaihtoa kertyi 8,01 miljoonaa
euroa. Henkilöstökulut ja kiinteistönhoitokulut olivat 5,8 M€.
Investointeihin otettuja pitkäaikaisia
lainoja lyhennettiin tilivuoden aikana
yhteensä 1,13 M€. Suunnitelman mukaisia poistoja tehtiin 1,73 M€.
Vuokrasaamisten määrä oli tilivuoden lopussa 107 039 euroa.
Luottotappiot ja muut oikaisuerät
olivat 19 808 euroa.
Vuokria korotettiin 1.1.2017 alkaen kautta linjan, pois lukien se-

nioritalot, eli Louhitie 3 talo 2 ja
Laivalinnankatu 9-11. Asuntojen
keskineliövuokra oli 9,38 euroa/m2/
kk.
Henkilöstö: Yhtiön palveluksessa
oli tilikauden 2017 aikana toistaiseksi voimassaolevia työsuhteita 27
henkilön verran.
Yhteishallinto: Asukasjäseninä
yhtiön hallituksessa ovat toimineet
Erkki Aali ja Kari Sohlström. Toimivia asukastoimikuntia ja yhteyshenkilöitä vuoden lopussa oli 35, mikä
vastaa 92,3 %:ia kaikista yhtiön
asunnoista. Yhteistyötoimikunta kokoontui syksyllä 2017.

Piha kuntoon talkoilla Lukkarinkadulla
Asukastoiminnan aktivoiduttua Lukkarinkatu 16 asukkaat saavat kaikkea yhteistä mukavaa kiinteistön
omalle piha-alueelle. Pihaa laitetaan kuntoon yhdessä asukkaiden
ja Wartalo Kodit Oy:n kanssa. Pihamaalle tehdään asukastalkoilla yhteinen grillipaikka, joka laatoitetaan.
Grillipaikalle hankitaan asukkaiden
käyttöön kaasugrilli varusteineen
sekä penkkipöytä aurinkovarjoineen.
Myös muuta piha-aluetta laitetaan
yhteistyössä kuntoon, hiekkalaatikkohiekat vaihdetaan ja yhteisille
alueille hankitaan kesäkukkalaatikot

ja niihin kesäkukat. Myös asukkaiden käytössä olevat ruohotrimmeri
ja ruohonleikkuri uusitaan.
Toukokuun lopulla toimitettiin
asukkaiden käyttöön pariksi päiväksi roskalava, johon asukkaat saivat
tuoda joutavaksi käyneitä tavaroitaan pois toimitettavaksi.
Tämä Wartalo Kodit Oy:n tarjoama palvelu koettiin hyväksi, sillä
näin toimien ei yhteiselle roskakatokselle kerry sinne kuulumatonta
tavaraa. Roskakatoksille on luvallista toimittaa vain kotitalousjätteitä
ja nekin toivotaan toimitettavan lajiteltuina.

Paras grillauspaikka on pihalla!
Näin kesällä moni kysyy, saako
parvekkeella grillata? Täysin ongelmatonta se ei ole, eivätkä pelastusviranomaisetkaan sitä suosittele.
Turvallisuussyistä kannattaa hakeutua grillaamaan pihalle.
Vaikka yleisesti ottaen grillaaminen parvekkeella ei ole kiellettyä, turvallisuussyistä se ei ole suositeltavaa. Grillaaminen on usein
paloturvallisuusriski, etenkin jos
parvekkeella on helposti palavaa
materiaalia tai rakenteita, jotka voivat syttyä tuleen. Turvallisuuden
vaarantumisen ohella grillin katku
leviää helposti parvekkeelta toiselle.
Hiiligrilli ei sovi kerrostaloon jo
6
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siitä nousevien käryjen vuoksi.
Kaasugrilli tarvitsee taas tilan, joka
tuulettuu hyvin. Lisäksi kaasupullo
pitää säilyttää suojatussa paikassa.
Kun taas kertakäyttögrillien käyttö
parvekkeilla on kokonaan kiellettyä,
koska ne lasketaan avotuleksi, jonka teko parvekkeella on pelastuslain mukaan ehdottomasti kiellettyä.
Vastuu paloturvallisuuden vaarantamisesta on aina asukkaalla.
On myös huomioitava, että vuokranantaja voi näitten syitten takia
rajoittaa parvekegrillausta. Tästä
syystä Wartalo Kodit Oy:n järjestyssääntöjen mukaan parvekegrillaus
ei ole sallittua.

Ensimmäiset
Savonkodin tukiasuntojen ja päivätoimintapisteen rakennustyöt Savontiellä ovat sujuneet aikataulussa.
Ensimmäisten asukkaiden on määrä
muuttaa pääasiassa päihde- ja mielenterveyskuntoutujille tarkoitettuihin
tukiasuntoihin syyskuun aikana.
– Tavoitteena on kuntoutuminen
normaaliin elämään. Tarjoamme tukea asumiseen, elämään sekä arkiasioiden hoitoon. Ongelmia ratkotaan yhdessä asiakkaan kanssa,
kertoo Työterapisen yhdistyksen
Varkauden toiminnasta vastaava
Katja Saraketo.
Savonkoti on päihteetön yksikkö
ja päihteiden käytöstä aiheutuviin
ongelmiin puututaan välittömästi.
– Päivätoiminnassa tarjoamme
asukkaille sekä muualta tuleville
vaihtoehdon päihteiden käytölle. Se
on paikka, jossa saa vertaistukea ja
löytää mielekästä tekemistä ilman
päihteitä, sanoo Katja Saraketo.
Varkaudessa Työterapisella yhdistyksellä on pitkät perinteet erityisryhmien päivätoiminnasta mm. Lehtoniemestä, jossa vastaavaa työtä on
tehty jo parikymmentä vuotta.

Vaikuttavat tilat
Savonkoti on Työterapisen yhdistyksen ja Wartalo Kodit Oy:n yhteinen

Wartalo Kodit Oy:n
Asukastyytyväisyyskyselyllä ja siihen
vastaamisella on merkitystä. Tästä
hyvä osoitus on Wartalo Kodit Oy:n
kiinteistöjen siivous, jossa parin vuoden takaisesta osittaisesta ulkoistuksesta luovuttiin ja palattiin käyttämään jälleen omia siistijöitä. Tulos
näkyy vuoden 2018 kyselyssä.
Kun vuoden 2017 asukastyytyväisyyskyselyssä ulkoistetun siivouksen tulos putosi huomattavasti,
nousi tulos tämän vuoden kyselyssä takaisin ja hieman ylikin. Nyt siistijöiden toimintaan, tehokkuuteen
ja varsinkin työn laatuun rappukäytävissä oltiin tyytyväisiä yhdeksän
pisteen verran kymmenestä.
– Se, että Wartalo Kodit Oy otti

asukkaat Savonkotiin syyskuussa

Työterapisen
yhdistyksen
hallitus tutustui
Savonkodin työmaahan toukokuun lopulla.

hanke. Yksikön rakentamisesta ja
kiinteistön ylläpidosta vastaa Wartalo Kodit Oy. Tukiasuntojen sekä päivätoimintayksikön toiminnasta vastaa Työterapinen yhdistys.
– Yhdellä sanalla sanoen tilat
ovat vaikuttavat, sanoo suunnitteluun apua antaneen Työterapisen
yhdistyksen toimitusjohtaja Pekka
Kortelainen.
Hän korostaa, että Savonkodin
valmistuminen on varsin merkittävä
asia Varkaudelle.
– Nämä tukiasunnot parantavat
päihde- ja mielenterveyskuntoutu-

jien tilannetta kaupungissa todella
paljon, Kortelainen uskoo.
Uudiskohteessa on satsattu paljon asukkaiden turvallisuuteen.
Mallia on haettu Kuopioon vuonna
2010 valmistuneesta Patakukkulan
palvelukeskuksesta.
– Suunnittelussa ja toteutuksessa on Varkaudessa onnistuttu hyvin.
Erityisryhmien asuminen ja päivätoiminta asettavat aina erityiset vaatimukset tilojen ja niiden toimivuuden
suhteen, sanoo Pekka Kortelainen.
Savonkotiin tulee yhteensä 20
asuntoa, joita kaksi on tarkoitettu

kriisiasunnoiksi lyhytaikaiseen asumiseen esimerkiksi silloin, kun asiakas on menossa kuntoutuksesta
asumaan jälleen omaan kotiin tai
kun oma asunto on mennyt alta ja
uutta asuntoa odotetaan esimerkiksi Wartalo Kodit Oy:ltä.
– Yhteisiä toimintatapoja sekä
sääntöjä rakennetaan yhdessä ensimmäisten asukkaiden kanssa.
Mietimme mitä ovat puuttumisen
kriteerit silloin, kun ilmenee päihteiden käyttöä, sanoo Katja Saraketo.
Tukiasunnot ja päivätoiminnan
saman katon alle yhdistävä yksikkö mahdollistaa hänen mukaansa
myös uudenlaisten aktivoinnin mallien kokeilemisen.
– Savonkodissa voimme tuoda
palveluja jopa suoraan kuntoutujien
kotiin, Katja Saraketo kaavailee.

kyselyyn vastaamisella on merkitystä
siivoustyön omien siistijöiden hoidettavaksi, alkoi näkyä välittömästi.
Rappukäytävän lattia pestiin sekä
vahattiin ja käytävässä alkoi tuoksua puhtaalta, kertoo Käpykankaantie 9-11 asukastoimikunnan
puheenjohtaja Tommi Turakainen.
Hän kertoo saavansa asukkailta palautetta lähes viikoittain lenkkisaunan yhteydessä, miten hyvin
siivous nyt toimii. Saunakin on puhdas ja siisti.
– Aina ulkoistus ei ole hyvästä.
Meidänkin talossa siistijät vaihtuivat tiuhaan, työ tehtiin nopeasti ja
oli suorastaan huolimatonta, sanoo
Tommi Turakainen.
Asukastyytyväisyyskyselyä Tom-

Tommi Turakaisen
mukaan asukastyytyväisyyskysely antaa mahdollisuuden
mielipiteen kertomiseen niillekin asukkaille, jotka eivät
osallistu asukastoimintaan.

mi Turakainen pitää hyvänä keinona selvittää, miten vuokralaiset
kokevat Wartalo Kodit Oy:n onnistuneen toiminnassaan. Se on myös
hyvä keino saada asioista asukasnäkökulmaa esille.
Asukastyytyväisyyskysely on yksi

keino, jonka avulla Wartalo Kodit Oy
kehittää palvelujaan ja toimintaansa.
Tänä vuonna asukastyytyväisyyskysely toteutettiin 300 satunnaisesti
valittuun Wartalo Kodit Oy:n asuntoon ja ensi vuonna kysely toteutetaan koko asuntokantaan.
Kodin Avain 1/2018
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Julkinen tiedote
Kaikkiin talouksiin

Itä-Suomen vuokralaispäivä
oli tänä vuonna Kajaanissa
Itä-Suomen vuokralaispäivä pidettiin tänä vuonna
Kajaanissa toukokuun puolivälissä. Wartalo Kodit
Oy:ltä osallistui päivään 20 asukasaktiivia yhdessä
asukasyhdyshenkilö Mauri Bomanin kanssa.
Kajaanin vuokralaispäivän yhtenä teemana oli
ikääntyvät asukkaat. Aiheesta puhuivat Kainuun
soten vanhuspalvelujen edustaja Eija Tolonen sekä
ikääntyvien asiakas- ja palveluohjaaja Seija Salomaa. Kantavana teemana heillä oli ikääntyvien kotona asuminen ja asumisen tukeminen.
Vuokra-asumista ikääntyville tarjoava Kajaanin Arvola-koti ry:n ja Kajaanin Palvelutalosäätiön Sirkka
Ohtonen puolestaan esitteli ikääntyville asukkaille
suunnattuja asumispalveluja. Yhteistä vuokrataloille
on, että niiden asuntoihin on mahdollista saada kotihoidon palveluja.
Nuoriakaan ei Kajaanissa unohdettu. Erityisnuorisotyötä tekevän Spartak ry:n Mikko Leskinen kertoi
auttamistyöstään huumeongelmista kärsivien parissa
omaelämäenkerrallisessa esityksessään.
Iltapäivän anti keskittyi asumisen turvallisuuteen
liittyviin asioihin. Siemens Oy:n edustaja kertoi älykkäästä kiinteistöstä ja mitä se tarkoittaa asumisen
kannalta. Kaisanet Oy:n laatu- ja turvallisuupäällikkö
Kimmo Kauppinen puolestaan kävi läpi tietoturvaa
niin kiinteistöyhtiön kuin asukkaankin näkökulmista.
Päivän viihdepuolesta vastasi näyttelijä Topi Mikkola, joka esitti otteita Rosa Liksomin tekstiin perustuvasta monologistaan Mahtava mies.
Itä-Suomen vuokralaispäivä järjestetään seuraavan kerran vuonna 2020 ja silloin isäntänä on Mikalo Oy Mikkelissä.

YHTEYSTIEDOT
Toimiston aukioloajat
Arkisin ma, ke, to klo 9 - 16, ti klo 9 - 17, pe klo 9 - 15
Kesäaikana 1.6.-31.8. ma - pe klo 9 - 15

Asiakaspalvelu
Asuntojen vuokraus			

puh. 010 421 5711
vuokraus@wartalo.fi

Asiakaspalvelu ja vuokrasopimukset

puh. 010 421 5712
asiakaspalvelu@wartalo.fi

Vuokravalvonta, vakuusmaksut

puh. 010 421 5715
vuokravalvonta@wartalo.fi

Asukastoiminta			

puh. 010 421 5716
asukastoiminta@wartalo.fi

Kiinteistönhuolto
Vikailmoitukset www.wartalo.fi/vikailmoitukset
Alue 1, Lehtoniemi, Laivalinnankatu,
Antinpuisto			

puh. 010 421 5741

Alue 2, Häyrilä, Louhitie,
Käärmeniementie		

puh. 010 421 5742

Alue 3, Käpykangas			

puh. 010 421 5744

Alue 4, Luttila, Talvitaival,
Savontie, Tukkitie		

puh. 010 421 5734

Alue 5, Kuoppakangas, Joutenlahti

puh. 010 421 5735

Alue 6, Kaura-aho, Viinamäki		

puh. 010 421 5749

Kiinteistönhuollon työnjohto		

puh. 010 421 5732

Siivouksen työnjohto		

puh. 010 421 5766

Huom. Tekstiviestit eivät kulje 010-alkuisiin numeroihin.

Vesikustannukset kuriin
Meistä jokainen voi vaikuttaa omalta osaltaan taloyhtiön vesilaskuun. Vähennä vedenkulutusta omilla, pienillä teoillasi:
Ilmoita heti vuotavista hanoista ja WC-kalusteista kiinteistönhuollolle.
Ilmoita heti, jos hanasta tulee vettä roiskimalla
eli suurella paineella.
Tarkkaile omia tottumuksiasi suihkuveden
juoksuttamisen suhteen. Noin 10 minuutin
suihku maksaa noin euron.
Pese täysiä koneellisia astioita ja
pyykkiä.
Älä juoksuta vettä tiskatessasi käsin.
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Päivystys
Työaikana yhteys suoraan oman alueen puhelinnumeroon
tai www.wartalo.fi/vikailmoitukset.
Päivystysnumero työajan ulkopuolella puh. 0400 284 511.

Palveluhinnat 010 yritysnumeroihin
Soittaminen yritysnumeroihin maksaa 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/ min.
Hinnat ovat voimassa viikon jokaisena päivänä 24 tuntia vuorokaudessa.
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Lähde: Motiva

Antinpuisto 8, 78250 Varkaus
Puh. 010 421 5712
www.wartalo.fi

Löydät meidät myös Facebookista.

